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Surrealismus opět v Černčicích
Napsal Plazík st.   

Středa, 18 květen 2011

    Určitě stojí za to jezdit na výstavy do černčické Galerie Emila Juliše. Kamarád Vejr mě
pozval v neděli na vernisáž výstavy Přemysla Martince s tajuplným názvem ALAID se
surrealistickým obsahem.

     Po roce se vrátil do moc pěkné černčické galerie surrealismus, ale surrealismus
hodně jiný, než ten loňský Martina Stejskala. Určitě divočejší a barevnější. Když jsem
vstoupil do galerie, měl jsem dojem, že jsem na Matějský pouti (ale bez křiku a muziky)
a právě vjíždím do strašidelnýho hradu. Ale ne se bát, naopak se pobavit. Z obrazů na
mne vyskakovali kostlivci, sopky na mne valily lávu, šamani mne zaklínali, šicí stroje na
mne vrčely a keramické plastiky se šklebily. To vše v pestré a veselé barevnosti. Zkrátka
nestrašící morbidno, nebo snad morbidlno, to by mohlo být až Kopidlno a tam poblíž je
Rumcajz. Také barevný a hlavně pro děti, stejně jako barevný Lada a kruh se uzavírá.
Vždyť Martincova vzpomínka je na ladovský motiv.
   Ale dost mých pocitů, vernisáž začíná. Pavel Vejražka nás
přivítal, představil autora a předal slovo dr. Františeku Dryjemu,
prozaiku, esejistovi a básníku, členu surrealistické skupiny
a šéfredaktoru revue Analogon. Jeho zajímavý a obsáhlý úvod
osvětlil název výstavy ALAID (sopka na Kurilách) a seznámil nás s
autorem výstavy Přemyslem Martincem a možnými životními
inspiracemi jeho tvorby ( Úvodní řeč ). Promluvil i sám Martinec a na závěr zahájení
zarecitoval svou oblíbenou poezii. Pavel ještě stačil poděkovat své ženě, bez Jarky by
nemohl tak zajímavé výstavy připravovat. Poté si všichni návštěvníci, včetně přítomných
výtvarníků a novinářů, se zájmem prohlédli obrazy ploché i trojrozměrné a plastiky ve
vitrinách a objevovali další pozoruhodnosti i záludnosti (mrtvá myš) Martincovy tvorby.
Opět dost duchovna, rozkaz zní "Přemístit se do suterénu a na dvůr", kde čeká hosty i
tvůrce příjemné a chutné občerstvení. S duševním i tělesným naplněním se dobře
diskutuje o umění i životě, jen ten pejsek (pardon, téměř lev) by rád také zakousl kus
uzeného. Pan ředitel Dostál mu za zády paní domácí dal ochutnat, vždyť si to také
zasloužil (ten pes).

Více o výstavě na stránkách galerie.

Pohled na výstavu v BARVĚ i v ČERNOBÍLU
a ještě vás zvu k prohlídce VYSTAVENÝCH DĚL.

 

Další >

[Zpět]

Dnes
19. 5. 2011

24/28°C
13/9°C

hledat...

Partners+

Doporučujeme

Království hudby a
veselých písniček na
Peruci - stránky místa,
kde děti zpívají, hrají a
poznávají na perucké
faře najdete zde

 

KVÍTEK - lounský
pěvecký /ttp najdete
zde

 

Železniční muzeum
Zlonice - Zážitek pro
děti i dospělé, kteří mají
radi vláčky. zde

Anketa

Navštívíte letos Galerii u
Plazíka na Peruci?

Ano, jsem její pravidelný
návštěvník.

Zkusím si udělat čas, ještě
jsem tam nebyl.

Ne, kultura mne nezajímá.

Hlasovat  Výsledky

Počasí

Více počasí
BlueBoard.cz

Rodokmen


